P?5~ZEZ‘i§3§.NT

OR-03.0003.3801.2022

:’\11iAS”?,~1\

!€?{i-\1(O‘¢’~J!*.

Krakéw,

3 C "AR 2922

Pan
Dominik Homa
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pana interpelacjg w sprawie zagospodarowania dzia’rek nr 251/5,
262/1, 410/1, 411 obr. 63 jedn. ewid. Podgérze, przekazanq przez Pana Rafa+a Komarewicza,
Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 22 ma rca 2022 r., uprzejmie informujg, 2e stan prawny
wvv. dzia’rek ujawniony w ewidencji gruntéw i budynkéw (toisamy z zapisami dzia1‘u ll ksiqg
wieczystych) przedstawia sic; nastgpujqco:
~ dzia1‘ka nr 251/5 0 pow. 0,0766 ha stanowi w’rasn0sZé Gminy Krakéw na podstawie decyzji

Urzgedu Rejonowego W Krakowie nr PGG.7221/III/TJ/57/93 z 27 paidziernika 1993 r.,
— dziaika nr 262/1 0 pow. 0,0744 ha stanowi w’rasn0éé Gminy Krakéw na podstawie decyzji
Wojewody Ma+0po|skiego nr GG.V|.7242/I/238/6273/99/RK 2 12 lipca 1999 r.,
— dzia’rka nr 410/1 0 pow. 0,0206 ha stanowi w’rasnosZé Gminy Krakéw na podstawie decyzji
Wojewody Ma’r0poIskiego nr GG.Vl.7242/I/238/6243/99/RK z 21 czerwca 1999 r.,
~ dzia’rka nr 411 0 pow. 0,0212 ha stanowi whasnoéé Gminy Krakéw na podstawie decyzji
Wojewody Ma’ropo|skiego nr WS.Vl|.MJ.7723-1-236-10 z 24 marca 2011 r.
Zgodnie 2 wypisem z rejestru gruntéw dzia’rki wymienione w interpelacji oznaczone sq
kolejno jako uiytki: 251/5 (Rllla), 262/1 (B), 410/1 (Pslll), 411 (Pslll). Nieruchomoéci te nie
posiadajq bezpoéredniego dostepu do drogi publicznej i znajduja_ sie; w bezpoérednim
sqsiedztwie linii rozgraniczajqcych planowanej inwestycji pn. Budowa ul. Nowa S+awka. Urzqd
Miasta Krakowa jest w posiadaniu koncepcji przedmiotowej ulicy sporzqdzonej przez

Katowickie Przedsizgbiorstwo lniynierskie ,,SYSTEM” w roku 2007.
Dzia’rki wskazane W interpelacji nie sz-1 objgte granicami iadnego obowiqzujacego
ani sporzzqdzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zgodnie
z wytycznymi wynikajqcymi z aktualnie obowiqzujqcego Studium uwarunkowaﬁ i kierunkéw

zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (W brzmieniu ustalonym uchwaiq
nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r.), teren ten zakwalifikowany zostai
jako teren zabudowy mieszkaniowej Wielorodzinnej, oznaczony symbolem MW. Na sqsiednich
dziaikach zarezerwowany zostai korytarz pod powstanie drogi zbiorczej, iqczqcej ul. Witosa
z ul. Cechowq. Ustalenia aktéw planistycznych dotyczqcych obszaru Krakowa oraz informacje
na temat planowania przestrzennego W gminie podiegajq publikacji W Biuietynie lnformacji
Publicznej Miasta Krakowa pod adresem: https://WWW.bip.krakoW.p|/?mmi=412. Zaséb danych
W tym zakresie jest na bieiqco aktualizowa ny.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie
sposobu zagospodarowania i Warunkéw zabudowy terenu nastqpuje zgodnie z art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ) W drodze decyzji 0 Warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dla przedmiotowych nieruchomosci nie Wystopowano z Wnioskiem 0 Wydanie decyzji
0 ustaleniu Warunkow zabudowy, nie jest rowniei prowadzone postqpowanie W sprawie
sprzedaiy nieruchomosci W drodze przetargu. Ze WStQpl'lEj analizy Wynika, 2e dziaiki sq
poroénigte drzewami, nie posiadajq dostqpu do drogi publicznej, a przez teren dziaiek nr 251/5
i 411 przebiega sieé Wodociqgowa co dodatkowo ogranicza moiliwosci ich zagospodarowania.
Dokument pn. Kierunki rozwoju i zarzqdzania terenami zieieni W Krakowie na iata 2019 —
2030, przyj¢ty zarzqdzeniem nr 2282/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 Wrzesnia
2019 r., ktérego giownym celem jest okreslenie spéjnej, planowej i diugoterminowej polityki
rozwoju terenéw zieleni W Krakowie, nie Wskazuje WW. dziaiek jako przeznaczonych na tereny
zieieni publicznej. Wnioskowane nieruchomosci ieiq W bezpoérednim sqsiedztwie
\/vyznaczonego W dokumencie Studium uwarunkowari i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa korytarza drogowego pod planowanq trasq Nowq Siawka, ktéra
zostaia jui uwzglegdniona i doprecyzowana W obejmujqcym teren sqsiedni miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ,,Rej0n ulic Tuchowskiej — Cechowej — izuiyckiej" jako ,,d roga

klasy zbiorczej W terenie KDZ.2 — tzW. ulica Nowa Siawka".
Przeprowadzone na etapie sporzqdzania dokumentu Studium analizy Wskazujq na
spodziewany W przysziosci Wzrost ruchu i pozwalajq uzasadnié rezerWoWanie terenu dla nowej
drogi, ktora mogiaby odciqiyé lokaine i dojazdowe ulice od zbqdnego ruchu, generowanego
miedzy zespoiami osiedli i dzielnicami. Ul. Nowa Siawka, razem 2 ul. Karnieﬁskiego, bedzie
funkcjonowaé W ukiadzie poiqczeﬁ drogowych migdzy II i Iii obwodnicq. Do prowadzenia
zwiqkszonego W przysziosci ruchu nie begdq Wystarczajqce trasy obecnych ulic lokalnych
i dojazdowych, m.in. W zwiqzku 2 tym, Ze modernizacje drog Wyiszych kias bodq miaiy
ograniczone moiiiwoéci zapewnienia dostatecznego standardu przepustowoéci bez
uzupeinienia sieci drogowej 0 noWe odcinki. Jednq z funkcji ul. Nowej Siawka bodzie takie
usprawnienie dostegpu 2 osiedli do komunikacji autobusowej. Ustaienia Studium W zakresie
ukiadu drogowego naieiy traktowaé jako przybliienie lokalizacji danej drogi, ktérej ostateczny
przebieg zostanie zatwierdzony stosownymi decyzjami administracyjnymi. Aktualnie nie ma
moiiiwosci rozstrzygniegcia, czy i W jakim zakresie planowany korytarz drogowy zajmie
Wnioskowane nieruchomosci. Docelowe zagospodarowanie obszaru zostanie okreslone
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Brak rozstrzygnieé co do planowanego korytarza drogowego, jego zakiadanego
przebiegu i otoczenia, utrudnia decyzje W sprawie ewentualnego zagospodarowania

docelowego, uwzgledniajqcego postulat Pana Radnego. Ewentuainy park kieszonkowy/zielona
przestrzeiﬁ przyjazna mieszkaﬁcom musi uwzgledniaé zaréwno projekt infrastruktury drogowej,
jak i inne ograniczenia W zagospodarowaniu, jak np. przebieg sieci Wodociqgowej. Dostep do
publicznych terenéw zieleni i rekreacji jest W tej Iokalizacji zapewniony poprzez poioiony W
nieodlegiym sqsiedztwie park DrWinki i rewitalizowany obecnie park Kurdwanéw oraz
powstajqcy skatepark przy ul. Cechowej.
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Otrzymujq:
1. Adresat
2. Zarzqd Zieieni Miejskiej W Krakowie
3. Wydziai Skarbu Miasta

4. Wydziai Geodezji
5. Wydziai Planowania Przestrzennego

6. Zarzqd Drog Miasta Krakowa
7. Biuletyn Informacji Publicznej
8. Aa
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